
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ - คเูวต 

20.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภมูไิทย 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ KUWAIT 
AIRWAYS พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

23.50 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตคิเูวต ประเทศคเูวต โดยสายการบนิ 
KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU414บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
**BOEING777 Economy class290 seats/Business Class 36 seats/First Class 8 Seats ** 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
วนัที2่ ทา่อากาศยานนานาชาตคิเูวต – ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร (อยีปิต)์ – เมอืงกซีา – มหา

พรีะมดิ – มหาสฟิงซ ์

04.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิเูวต ประเทศคเูวต**เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง** 
  พเิศษ ระหวา่งรอเปลีย่นเครือ่ง บรกิาร Lounge Kuwait Airways พรอ้มเครือ่งดืม่และ

ขนม 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

09.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์ โดยสาย
การบนิ KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่ KU545บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่งบนิ 
**BOEING777 Economy class290 seats/Business Class 36 seats/First Class 8 Seats ** 

11.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์
กรงุไคโร ( Cairo)หรอืชือ่เรยีกในภาษาอาหรับคอื “กอฮเิราะฮ”์ หมายความว่า ชยัชนะ 

โดยระหว่างการกอ่นสรา้งเมอืงไดม้กีารมองเห็นดาวอังคาร ซึง่ดาวอังคารเปรยีบเสมอืน
สญัลกัษณ์ของการทําลายลา้ง หรอือกีนัยหนึง่คอืไคโรเป็นเมอืงทีร่บชนะทกุกองทพัทีม่า

โจมตตีัง้แตก่องทพัมองโกล , กองทพัครูเสด หรอืแมแ้ตก่องทพัของออตโตมัน ว่ากนัว่า
ไคโรเป็นดนิแดนแห่งอารยธรรมและโบราณคดอีันลีล้บัและน่าพศิวง ทัง้ยังมแีม่น้ําไนลท์ี่
ยาวทีส่ดุในโลกไหลผ่าน ซึง่ในปัจจุบันไคโรไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของอยีปิต ์เป็น



 
ศนูยก์ลางของศาสนาอสิลาม ทัง้ยังมคีวามสาํคญัดา้นการเมอืงและวัฒนธรรมในดนิแดน
ตะวันออกกลาง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงกซีา่ (Giza)ซึง่อยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นําทา่นชม มหาปิ

รามดิ (Great Pyramids)ทีไ่ดร้ับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  เป็น
ชือ่เรยีกของสถานทีฝั่งพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ (ปัจจุบันคอื ไคโร) ครอบคลมุ
พืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามดิ 3 องค ์

ซึง่องคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นส ิง่กอ่สรา้ง
ทีย่ ิง่ใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี ซ ึง่ประกอบดว้ย 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
1) พรีะมดิคอีอพส ์(Cheops) หรอื พรีะมดิคฟู ู(Khufu)นยิมเรยีกกนัในอกีชือ่หนึง่ว่า 

มหาพรีะมดิแห่งกซีา ( The Great Pyramid of Giza) เป็นพรีะมดิทีม่ขีนาดใหญ่และ
เกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งในสมัยของฟาโรหค์ฟู ูแห่งราชวงศ ์ที ่4 มขีนาดพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 
146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ น้ําหนักกว่ากว่า 60 ตนั สรา้งข ึน้เพือ่ใช ้

เป็นทีเ่ก็บรักษาศพ เพือ่รอการกลบัมาคนืชพีตามความเชือ่ของชาวอยีปิตใ์นยุคนัน้ 
 
2) พรีะมดิเคเฟรน ( Chefren)สรา้งโดยฟาโรหค์าเฟรซึง่เป็นพระโอรสของฟาโรหค์ฟู ู

เป็นพรีะมดิหนึง่ในสามพรีะมดิแห่งกซีา ซึง่ตัง้อย่ตรงกลางถดัจากพรีะมดิคฟู ูสรา้งในปี 
2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ่ สว่นยอดของพรีะมดิแห่งนี้

มชีัน้หนิปูนขดัมันทีช่าวอยีปิตโ์บราณกอ่สรา้งปิดเป็นผวิชัน้นอกทีย่ังหลงเหลอือยู่ 
นอกจากนี้ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัพรีะมดิเคเฟรน ยังมมีหาสฟิงซท์ีเ่ป็นรูปแกะสลกัจาก
หนิกอ้นเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ของโลกและยังเป็นอนุสาวรยีแ์บบแกะสลกั

ลอยตวัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 
 

3) พรีะมดิมเิซรนิสุ ( Mycerinus) หรอืพรีะมดิเมนคเูร ( Menkaure)สรา้งโดย
ฟาโรหเ์มนคเูรโอรสของฟาโรหเ์คเฟรน สรา้งในปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ 
สงู 66.45 เมตร ปัจจุบันสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร มขีนาดเล็กทีส่ดุใน

บรรดาพรีะมดิทัง้ 3 แห่งของกซีา ทางทศิใตข้องพรีะมดิเมนคเูร ยังมกีารสรา้งพรีะมดิ
ราชนิีทัง้ 3 ( The Three Queen's Pyramids) เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพของราชนิี 3 
องคใ์นสมัยของฟาโรหเ์มนคเูร 

 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นชม “มหาสฟิงซ ์( The Great Sphinx of Giza)” ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของ

พรีะมดิเคเฟรน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหมู่พรีะมดิแห่งกซีาและยังถอืเป็นสฟิงซท์ีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุในโลก แกะสลกัจากเนนิหนิธรรมชาตเิพยีงกอ้นเดยีว มสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์อง

ฟาโรหแ์ละลําตวัเป็นสงิโต มหีนา้ทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นตวัแทนของกษัตรยิ ์และมพีลงัพเิศษ
เพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตทิีอ่ยู่ภายในพรีะมดิ 

  (กรณีทีท่า่นใดสนใจขีอ่อูฐ ใหต้ดิต่อทีหั่วหนา้ทัวร ์โดยมคี่าบรกิารประมาณ 10 – 20 USD และ 
แนะนําใหท้า่นใหท้ปิแกค่นดูแลอูฐคนละประมาณ 1-2 USD 1 ทา่นต่ออูฐ 1 ตัว ใชเ้วลา
ประมาณ 20 นาท)ี 
(ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิคูฟ ูทา่นละ 30 USD. ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิเคเฟรน 
ทา่นละ 10 USD. และค่าใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิมเิซรนุิส หรอืพรีะมดิเมนคูเร (Menkaure) 
ทา่นละ 10 USD.) 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหาร 
  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที ่3 เมอืงอเล็กซานเดรยี -ป้อมปราการซทิาเดล –เสาปอมเปย-์ บฟุเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแมนํ่า้

ไนล ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

มุ่งหนา้สู ่ เมอืงอเล็กซานเดรยี ( Alexandria)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 

นาท)ี  เมอืงทา่สาํคญัของอยีปิตต์ัง้แตใ่นยุคโบราณ และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดบั 2 ของ
ประเทศในปัจจุบัน ตัง้อยู่ทางเหนือสดุของประเทศรมิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ซึง่ถอืเป็น

จุดทีแ่ม่น้ําไนลส์ ิน้สดุ โดยอเล็กซานเดรยีนัน้มชีือ่ในประวัตศิาสตรใ์นชว่งประมาณ 332 ปี 
กอ่นศรสิตกาล ตรงกบัสมัยมหาราชทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในยุคของกรกี น่ันคอืกษัตรยิม์าซโิดเนีย 
อเล็กซานเดอรท์ี ่3 และยังเคยเป็นสถานทีต่ัง้ของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรยี 1 

ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
นําทา่นเขา้ชม ป้อมปราการซทิาเดล ( Qaipay’s Citadel)ป้อมปราการโบราณทีย่ังมี
ความสวยงาม ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ป้อมแห่งนี้ถกูสรา้งขึน้ในครสิศตรรษที ่

15 ในอดตีใชเ้ป็นทีต่ัง้ของ ประภาคารฟารอส ซึง่ถอืว่าเป็นหนึง่ในส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค
โบราณ ปัจจุบันเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐาน และไดม้รีับการทะนุบํารุงตอ่เตมิจากสลุตา่น

เกยต์เบย ์( Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay) ปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ได ้
กลายเป็นหนึง่ในพพิธิภณัฑท์างทะเลทีม่นัีกทอ่งเทีย่วเขา้ชมเป็นจํานวนมาก  
นําเขา้ชมและถา่ยรูป เสาปอมเปย(์Pompay’s Pillar)เป็นส ิง่สาํคญัโบราณในสมัยโรมัน

ปกครองอยีปิต ์เป็นเสาแกรนติสงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชือ่เพือ่นสนทิของ จูเลยีส  ซซีา่ 
ผูนํ้าทีย่ ิง่ใหญ่แห่งโรมัน ซึง่ภายหลงัทัง้สองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนี
มายังเมอืงอเล็กซานเดรยีในอยีปิต ์และไดถ้กูชาวอยิปิตฆ์า่เสยีชวีติ ปัจจุบันนี้เหลอืเพยีง

แคเ่สาโบราณแบบกรกี ตัง้อยู่อย่างโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตวั 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้ชม หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี ( Catacombs of Kom El 
Shoukafa)เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง เป็นสสุานของชาวโรมันในอดตี มี

ทัง้หมดสามชัน้ ชัน้ที ่1 ใชส้าํหรับการลําเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 ใชเ้ป็นทีฝั่งศพ และชัน้
ที ่3 ใชเ้ป็นสถานทีร่วมญาตแิละเพือ่รําลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสงัสรรคก์นัทัง้วัน ซึง่เลา่

กนัว่าตอนทีนั่กโบราณคดคีน้พบทีน่ี่เป็นครัง้แรก บนโตะ๊ยังมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู่ 
เย็น  บรกิารอาหารคํา่บฟุเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแมนํ่า้ไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยาม

คํา่คนืสองฟากฝั่ง แมนํ่า้ พรอ้มชม และรว่มสนกุกบัการแสดง ระบําหนา้ทอ้ง 

(Belly Dance) อนัเลือ่งชือ่และการแสดงพืน้เมอืงท ัง้ ( Tanoura show) และ 
(Folkloric)  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไคโร(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 



 
วนัที ่4 เมอืงเมมฟิส -เมอืงโบราณซคัคารา่ –พรีะมดิข ัน้บนัได – การสาธติและผลติกระดาษปาปีรสุ- 

โรงงานผลติหวันํา้หอม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเมมฟิส ( Memphis)ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่ห่งแรกในยุค

อยีปิตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับการบันทกึในประวัตศิาสตรว์่ามคีวามสาํคญัใน
การรวมอยีปิตบ์นและอยีปิตล์า่งใหเ้ป็นหนึง่เดยีวกนัโดยกษัตรยิเ์มนา ปฐมกษัตรยิแ์ห่ง
ราชวงศท์ี ่1 นําทา่นชม พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแหง่เมอืงเมมฟิส  สถานทีเ่ก็บรูป

แกะสลกัขนาดใหญ่ของฟาโรหร์ามเซสที ่2 ทีม่ฝีีมอืการแกะสลกัเป็นเยีย่มและงดงามมาก 
ระหว่างทางทา่นยังจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลมัขึน้สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย  
จากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงโบราณซคัคารา่ (Sakkara)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ทางตอนใตข้องกรุงไคโร บรเิวณอันเป็นทีต่ัง้ของเมอืงเมมฟิส เมอืงหลวงเดมิในสมัยอยีปิต์
โบราณ โดยมสี ิง่สาํคญัคอื พรีะมดิแห่งแรกของโลกน่ันเอง 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นชม พรีะมดิข ัน้บนัไดซคัคารา ( Step Pyramid of Saqqara) เป็นพรีะมดิที่

อายุเกา่แกม่าก เป็นพรีะมดิ 4 ชัน้ ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของ กษัตรยิ ์ซอเซอร ์ใน
ราชวงศท์ี ่3 ราว 2600 ปีกอ่นศรสิต รอบๆ องคพ์รีามดิยังประกอบไปดว้ยวหิาร แทน่บูชา 

หอ้งเก็บของและหอ้งโถง ซึง่สอดรับและเอือ้ประโยชนห์นา้ทีซ่ ึง่กนัและกนัอย่างลงตวั 
โดยอมิโฮเทปเป็นสถาปนกิผูอ้อกแบบ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

พาทา่นชม การสาธติและผลติกระดาษปาปีรสุ (Papyus)กระดาษแบบแรกของโลก
โดยเรยีกชือ่ตามวัตถดุบิของการดาษน่ันคอืตน้ปารรีุส หรอืตน้กก ซึง่ถอืเป็นภมูปัิญญา



 
ทอ้งถิน่ของชาวอยีปิตใ์นสมัยนัน้คดิคน้ข ึน้มาเพือ่ใชแ้ทนการบันทกึผ่านหนิ ใชบ้ันทกึ
ขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์สาํคญัตา่งๆ ในสมัยอยีปิตโ์บราณ นําทา่นชม 

โรงงานผลติหวันํา้หอม (Perfume Factory) ซ ึง่มกีระบวนการการผลติตามตน้ตําหรับ 
สมัยพระนางคลโีอพัตรา ว่ากนัว่ากลิน่น้ําหอมของพระนางคลโีอพัตรานัน้ ทําใหบุ้รุษที่

แข็งแกร่งอย่างจูเลยีส ซซีารย์ังตอ้งสยบ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศยั 
เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหาร 
  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 
วนัที ่5 พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์-ป้อมซทิาเดล -ตลาดขา่น เอล คารรี ี-่คเูวต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์( Egyptian Museum)พพิธิภณัฑ์
ไคโร เป็นพพิธิภณัฑส์าํคญัของประเทศอยีปิต ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เป็นทีเ่ก็บรวบรวมสิง่สะสม

และโบราณวัตถอุยีปิตโ์บราณ กว่า 120,000 ช ิน้  ชมโลงศพทองคําแทห้นกั 110 กก. 
พรอ้มหนา้กากทองคํา ของฟาโรหต์ตุนัคาเมน และสมบัตสิว่นตพระองคอ์กีมากมาย ของ
พระองค ์เชน่ เตยีง บรรทม , รถศกึ และสมบัตสิาํคญัอกีช ิน้ทีจ่ัดแสดงคอื บัลลงักท์องทีม่ี

ชือ่เสยีงของตตุนัคามุน  พนักพงิบัลลงักเ์ป็นภาพสลกั ทีม่เหส ีอเคเซนามุน เจมิน้ําหอมให ้
ตตุนัคามุน 

(ไม่รวมคา่เขา้หอ้งมัมมีฟ่าหโ์รของราชวงศ ์ราคาประมาณ 15-20 USD) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

นําทา่นชม  ป้อมซาลาดนีหรอืป้อมซทิาเดล (Citadel)ป้อมปราการ สมัยอสิลามรุ่งเรอืง
ในอยีปิต ์ป้อมนี้ ถกูสรา้งขึน้ในปี 1176 โดย กษัตรยิซ์าลามดนิ โดยใชห้นิจากปิรามดิ แห่ง 

กซีา่ มาสรา้งกําแพงเพือ่เป็นป้อมปราการป้องกนัประเทศจากสงครามครูเสด ใกล ้ๆ  กนัเป็น
ทีต่ัง้ของ สเุหรา่โมฮมัหมดั อาล ี( Muhammad Ali Mosque)ออกแบบโดยสถาปนกิ
ชาวกรกี ใชเ้วลาในการสรา้งนานกว่า 18 ปี นับเป็นสเุหร่าทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในกรุงไคโรตวั

อาคารสรา้งจากหนิอลาบาสเตอร ์( Alabaster) ผูส้รา้งตอ้งการใหม้รีูปแบบเหมอืน Blue 
Mosque ทีอ่สิตนับูล แตม่ขีนาดเล็กกว่า ภายในสเุหร่า ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตาม

แบบศลิปะอสิลามอย่างสวยงาม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้พาทา่นเลอืกซือ้ของฝากนานาชนดิ ณ แหลง่ของฝากทีใ่หญ่ทีส่ดุในไคโรที ่ตลาด
ขา่น เอล คารรี ี ่( Khan el-Khalili) ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั เครือ่งทองแดง 

ทองเหลอืง เครือ่งเทศ ขวดน้ําหอม ของทีร่ะลกึ ของใช ้ของกนิ รา้นกาแฟ มากมาย ซึง่
ตลาดแห่งนี้นับเป็นตลาดทีม่คีวามเกา่แกม่าก โดยอาคารโดยรอบนัน้สรา้งและบูรณะใน
สมัยสลุตา่น Al-Ghuriตอ่เนื่องกบัตลาดขา่นนัน้คอื ถนนมยุส ์(Muizz Street)1 ในถนน

สายเกา่แกข่องไคโรซึง่องคก์ารสหประชาชาตไิดย้กย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมอันลํ้าคา่ของ
โลกอสิลาม บรเิวณทางทศิเหนือของถนนนัน้จะมปีระต ู Bab Zuweila1 ใน 3 ประตทูีส่รา้ง

ข ึน้ในสมัยออตโตมัน ดว้ยความงามโดยรอบของถนนแห่งนี้นัน้ ทําใหม้คีนกลา่วขนานนาม
ว่า เป็น พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรงุไคโร ประเทศ
อยีปิตเ์พือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําเชค็อนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอด

ภาษี หรอืรา้นอาหาร 
17.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตคิเูวต ประเทศคเูวต โดยสายการบนิ 

KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU542บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
21.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิเูวต ประเทศคเูวต**เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง ** 
23.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิ KUWAIT 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU411 
 

วนัที ่6 กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทบัใจ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ทีส่นามบนิตน้ทางขาไปเทา่น ัน้ 
 
 
 
 

 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 

ๆเพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ

หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 
 



 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร  ์

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง (อายุ
ไมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 

12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ทา่น

ละ 
คา่วซี่า 

เดอืน กมุภาพนัธ ์

03 – 08 กมุภาพนัธ ์2563  29,999 29,999 28,999 4,900 2,500 

10 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 วนัมาฆบชูา 31,999 31,999 30,999 5,900 2,500 

17 – 22 กมุภาพนัธ ์2563  29,999 29,999 28,999 4,900 2,500 

24–29 กมุภาพนัธ ์2563  29,999 29,999 28,999 4,900 2,500 

เดอืน มนีาคม 

02 – 07 มนีาคม 2563  29,999 29,999 28,999 4,900 2,500 
09 – 14 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 2,500 
16 – 21 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 2,500 
23 – 28 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 2,500 

28 มนีาคม –  02 เมษายน 2563  31,999 31,999 30,999 5,900 2,500 
เดอืน เมษายน 

04 –09 เมษายน 2563 วนัจกัร ี 32,999 32,999 31,999 5,900 2,500 

11– 16 เมษายน 2563 วนัสงกรานต ์ 38,999 38,999 38,999 6,900 2,500 

18–23 เมษายน 2563  31,999 31,999 30,999 5,900 2,500 

25–30 เมษายน 2563  31,999 31,999 30,999 5,900 2,500 
 

 

 
 
 

 
 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี้  กําหนดให้
มผีูเ้ดนิทาง ข ัน้ตํา่  20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด  บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่

ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง  หรอื ยกเลกิการเดนิทาง  หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิด้

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิสําคญั! 
 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 60USD/ทรปิ/ทา่น 

 



 
แจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ  ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนั
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ  

กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและ ขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได้  อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ  ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ  การลา่ชา้ของสายการบนิ  การยุบเทีย่วบนิ
รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง  ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่
เหนอืการความคมุของทางสายการบนิ  หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย์  หรอืเป็นเหตผุลดา้นความ

ปลอดภยั  ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี้  อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ  จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ  7-10 

วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  
 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้  ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได้  ไมว่า่จะเกดิ
เหตกุารณ์ใดๆ  ตอ่ทา่นก็ตาม  อนัเนือ่งมาจาก  การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น  หากทา่นถอนตวัออก  ทําใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้  หรอือาจทําให้

กรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ  
ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจํานวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้

มา หากทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได้  และหากมี
ความจําเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ  คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย  
รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย  อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา  ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตาม

เงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 

 

 

 
 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามทีร่ะบุ Economy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากม ี

การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลงั)และเนื่องจาก 
เป็นตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลบัได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 2 ใบ น้ําหนักรวมกนัไม่เกนิ 46กโิลกรัมใบละไม่เกนิ 23   

    กโิลกรัม  และกระเป๋า ถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบละไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบุ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรุณาตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม  เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้  โดยจะใชโ้รงแรม

ระดบั เดยีวกนั ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ  1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบว่าบรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดบัเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทวัรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 
  

  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง  อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ สาํหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน   

  คา่ภาษีน้ํามัน  ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 60 USD/ทา่น/ทรปิ 
   ทัง้นี้ทา่สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่  7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
 

 
  เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

- การชาํระมัดจําและชาํระสว่นทีเ่หลอื 

 กรุณาสาํรองทีน่ั่งและ ชําระมดัจํา จํานวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น (คา่วซีา่  On 
Arrival2,500) บาท เพือ่สาํรองสทิธิใ์นการเดนิทาง และชาํระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออก

เดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืว่าทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัด
จําโดยทีท่า่นจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสาํรองจ่าย
คา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากทา่นสาํรองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน 

ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทนัท ี หลงัจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารสาํหรับ
การเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตัว๋หรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้ก่

พนักงานขาย และหากทา่นชาํระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขทีร่ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 

- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ทา่น

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 20 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดี
ทีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทวัรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ  อาทเิชน่  การใชว้ลีแชร ์  กรณุาแจง้

บรษิทัฯ  อยา่งนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง  มฉิะนัน้บรษัิทฯ  จะไม่สามารถจัดการลว่งหนา้ได ้  
เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ

มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ  ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กบัเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นทําการจองและหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผูท้ีม่โีรคประจําตวัหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 

4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการ
เดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็

ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 
เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร ์ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอํานาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีทํ่าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ -ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไม่ร่วม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ , การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ  แลว้  ทางบรษัิทฯ  จะถอืว่าทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่  
หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้  โดยโรงแรมจัดในระดบั

ใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพัก
สาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก  

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

 มัคคเุทศก์  หัวหนา้ทวัร์  พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด  ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด  ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษัิทฯ 

กํากบัเทา่นัน้ 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่ง  ๆได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกบัตวัแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจาก



 
การกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่  นามสกลุ  
คํานําหนา้ชือ่  เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  และอืน่ๆ  เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ  ในกรณีที่

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัด
จําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ

นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกนั  
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศอยีปิต ์

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 20-30 วนัทําการ 

*** ยืน่วซีา่ไมต่อ้งแสดงตน*** 

 เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย *ๆ* 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทาง

กลบั และมหีนา้ว่างไม่ตํา่กว่า 2 หนา้(หนงัสอืเดนิทางธรรมดาเลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.จํานวน 2 รปูฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สี

ขาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ 

เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการทํางาน/การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่

เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง 

วันเร ิม่งาน เงนิเดอืน  

โดย จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะ บุTO WHOM IT MAY 

CONCERN(แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่จําเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศ ปลายทาง ในหัวจดหมาย) 

จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่

อย่างชดัเจนเป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี้ อยู่ทีด่ลุย

พนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  



 
** หลกัฐานการทํางาน/การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ 

จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอื

เดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได้ ** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณาบญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงันี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement)ยอ้นหลงั 6 เดอืนและ Bank Garuntee 

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไม่

เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอบญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั 

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น 

6. สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหย่า(ถา้ม)ี 

7. สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สาํเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

**เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา 

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทัง้ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ,สาํเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 

-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ

(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตาม

ทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สาํเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา

หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ 

ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สาํเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา

หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

-สาํเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

-สาํเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวัจําเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , 

มารดา,บตุร,พี ่, นอ้ง,สาม,ี ภรรยาสามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส 

จําเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุ

ชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้บัผูถ้กูรับรองจําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอื

เดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ  (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไม่

เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 



 
** จําเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guaranteeและ Bank 

Statementคอืบญัชเีดยีวกนั ** 

 -  เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสาํเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้นเพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น(กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1.ชือ่/นามสกลุ(ปัจจบุัน)..............................................................................................  

 

2.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ......................................................................................  

 

3.วัน-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อาย ุ.................... ปี 

สถานทีเ่กดิ (จังหวัด/ประเทศ) .................................................................................................  

 

*4.ทีอ่ยูปั่จจบุัน(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 
........................................................................ ..................................................................

............................................................................... รหัสไปรษณีย์

.......................................  
อเีมล.์................................................................................................................................  

โทรศัพทบ์า้น .....................................................  มอืถอื .......................................................  

 

*5.อาชพีปัจจบุัน...................................................ตําแหน่ง

......................................................  

ชือ่สถานทีทํ่างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  

.........................................................................................................................................  

ทีอ่ยู่

.....................................................................................................................................

.. 
รหัสไปรษณีย.์..................โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................

อเีมล์
..................................................................................... .............................................  

 

6. สถานภาพ 

 (.....)  โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกันอยู ่
 

7.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากีปี่.......................................  
 

8.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วันเดอืนปีเกดิของบดิา
.......................................................................สถานทีเ่กดิ.................................  

 

9.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วันเดอืนปีเกดิของมารดา

...................................................................สถานทีเ่กดิ..................................  

 



 
10.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท  

 

11.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก
......................................................................... ............................................................

.. 
แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้

............................................................................................................ .........................

.. 
12.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 

 

13.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

*14.วซีา่ใดทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปี 

(.....) ไมเ่คย    (.....)  เคย 

 

*15.เคยไดร้ับวซีา่ประเทศอะไร..........................................................................................  

 

16.ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

 (......) ไมเ่คย 

 (......) เคย (เหตผุลในการปฎเิสธ).................................................................................  

 

16.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

........................................................................................................................................  

 

17. การออกคา่ใชจ้า่ย 

 (......)  ตัวผูข้อวซีา่เอง 

 (......)  มผีูอ้ืน่ออกให ้โปรดระบชุือ่-นามสกลุ..............................................  

    ทีอ่ยู.่.................................................................. ........................  

 
** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 4/5/14/15 กรณุาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
 

*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์
ออนไลนข์องทา่น *** 

-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จาํเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการทํางานของทา่นเป็น
ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น 

 
หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

 

 


